Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS170522

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterom, Klubbhus i Trondalen

Dato: 22.05.17

Tid: 18:00 – 20:00

Til stede: Adler Enoksen, Petter Agerup, Christhoper Staat, Andreas Lea, Jon Røed, Trond Sveberg, Stig Grønvold
Forfall: Monica Engdal, Karoline Bjerketvedt Helminsen
Møteleder: Stig Grønvold
Referent: Stig Grønvold

Nr

Pri –
Lav (L),
Medium
(M),
Høy (H)

001/17

Agenda
Sak – tittel/type (beslutning (B),
drøfting (D), informasjon (I))

Vedlegg/
saksframleg
g

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Avtale med dommere (I) Hva er
gjort og hva gjenstår.

Beskrivelse av
avtale

Ett siste oppfølgingsmøte. Forenklet avtale.
Får en pengesum. Utstyr på kickback.
Ca. 130 000 nå ca. 103 000

Adler

Hva gjør vi med ettervekst på
dommersiden. Vi vet at Kråkerøy «kjøper»
en av våre dommere. Spørsmål som dette
og kontrakter bør vi ha som mål å ha klart
innen april 2018.
Vi mangler per nå dommerkontakt for de

Frist

yngre. Det er hevdet at utøvelsen av rollen
som Dommerkoordinator de for yngre
lagene er mer krevende enn for de eldre
årgangene. Terminliste kommer i
begynnelse av juli. Her ligger det oppgaver
for dommerkoordinator. Slik det er nå må
vi ta dette sak for sak ved forespørsler.
Dette og punkter ovenfor må vi jobbe
helhetlig med til høsten.
002/17

Valg av nestleder (B)
ref.Klubbhåndbok del I - Styrearbeid

Adler Enoksen ble spurt om å ta på seg
rollen som nestleder. Det ble tatt en runde
på forslaget. Ingen motforestillinger Sendes
høring ut til de som ikke deltar.

003/17

For å kunne følge opp og drive ulike
prosesser og spørsmål i henhold til
plan gjennom året, vil det være
gunstig å opprette ulike utvalg? Det
kunne eksempelvis være et utvalg
for sport, kommunikasjon og
informasjon, hvor en fra styret er
representert i utvalgene. (D)
Planlegging og fordeling av oppgaver
til oppfølgingsmøte med trenere og
lagledere mht evaluering av den
foreliggende sportsplan (D) (B)

Vi startet en drøfting runt dette temaet.
Hvis noe slik skal iverksette, bør det starte i
liten målestokk. Dette for å skaffe erfaring
og gjøre det sannsynlig at blir gjennomført.

005/17

Hva gjør vi mht at vi mangler
trenerkoordinator for de eldre
årgangene? (D)

Vi har per dato ingen klare kandidater til
denne rollen. Det tidligere vært forespurt 3
stykker, som alle takket nei til rollen. En
mulig midlertidig løsning kan være å bruke
et eventuelt sportslig utvalg for å følge opp
lagene og sportsplanen. (se sak 003/17).

006/17

Trenger vi å jobbe med informasjon
og kommunikasjon? I så fall, utpeke
en i styre som kan holde i og utvikle
dette arbeidet. (D)

Se sak 003/17
Ett forslag er å utarbeide mandat for et slikt
utvalg, hvor det sitter en representant fra
styret. Ingen beslutning tatt, sak er fortsatt
til drøfting.

004/17

Det var en runde på om det dette var noe,
som kunne legges til høsten eller om vi
burde få avvkliet et slikt møte før
sommeren. Torsdag 8.juni kom opp som en
sannsynlig dato for et slikt møte. Agenda
for møte må det jobbes mer konkret med.

007/17

008/17

009/17

010/17

Noe vi som styre bør infomere
om/forberede/utføre mht Juni cupen
(16-18.06.17) og Fr.Stad cup (0205.06.17) ? (D)
I hht. Protokoll fra hovedstyret
19.04.2017, sak 17-03 Klubblotteri
2017, skal vi utpeke en
lotteriansvarlig for håndball. (B)
Uttalelse fra Lervik IF om videre
samarbeid med Gresvik IF.
Hva er vår holdning og hva er vår
praksis i denne type saker?
Hva er vår oppfattelse av hvordan
dette er blitt drøftet i Fredrikstad
håndball forum. ?

Sette opp møteplan fremover for
styre- og lagleder & trenermøter.
(D) (B)

Ingen indikasjoner på at det er noe som bør
tas tak i med tanke på disse
arrangementene fra styret sin side.

Referat
styrmøte
håndball
25.04.17,
Telefonnotat
02.05.17,
epost fra
Lervik IF
11.05.17

Referanse
Årshjul GIF

Det kom opp forslag om Monica Engdal.
Hun er forespurt per Messenger 25.05.17
og har takket ja.

Monica

Problemstillingen er sett opp mot det
reglement som ligger til grunn fra
Håndballforbundet sin side. Sett i henhold
til dette kan vi ikke sse at GIF har gjort noe
kritikkverdig mht de seneste nevnte
overganger av spillere fra Lervik til GIF.

Stig i
samarbeid
med Trond
og Adler

Vi diskuterte hvordan vi kan bedre sikre lik
kommunikasjon ut ved forespørsler, som
denne i fremtiden. Ett forslag var å sette
opp kriterier for hvordan lagledere og
trenere handler og kommuniserer ved
henvendelser av denne type. Dette bør inn i
egnet del i Klubbhåndbok del 3 - Håndball
Styrets medlemmer trenger ikke være med
på alle de ulike trener- lagledermøter.
Setter opp en møte plan i høst. Kan vi
f.eks. tenke oss at trener- lagledermøter
avvikles hver 6 uke.

Stig
utarbeider
forslag

Sette opp faste pkt. på styremøte som gås
gjennom på hvert styremøte, som så
legges ut referat på.
Kommende saker
Arrangement - Minirunde (medio
nov.) og loppetasse (20.jan) skal
arrangeres i november

09 laget skal være med (minirunde)
Loppetassen (2010).

Karoline,
Trond og
Andreas

Økonomi – Runde rundt på de ulike

Det er ønskelig med innspill fra lagledere
for å kunne gjøre gode forberedelser til
lagleder-, trener- og foreldremøter.

Petter

lagenenes foreldremøter
Økonomi – Gjennomgang og
oppfølging av lagenes økonomi
Kultur – hvordan legge til rette for
mer samhandling i håndball?

Seniorlaget ligger etter på budsjett –
utgifter dekkes av klubbens økonomi, men
bør følges opp. HJ-02 – hva ligger i
budsjettet.
Ingen felles arena for å skape et fellesskap.
Kunne vi låne kunsgresset på en gitt
søndag – grilling, ballspill felles trening .

Petter

Adler

Lag
J09
J08
J07
J06
J05
J04
J03
G03
J02
J01
J00
Lag
Senior

Status i lagene

